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Mijn Duitse collega had te kennen gegeven na afloop 
van de bijeenkomst van het Comité Politique op 17 dezer 
in Den Haag te willen achterblijven om mij vertrouwelijk 
op de hoogte te stellen van voorlopige gedachten in Bonn 
ontvouwd m.b.t. versterking van de Europese samenwerking. 
Dr. Pfeffer gaf met nadruk te kennen dat het hier slechts 
om ambtelijke suggesties ging welke nog geenszins waren 
overgenomen door Minister Genscher. Mijn Duitse collega 
liet doorschemeren dat Uw ambtgenoot een en ander nog niet 
onder ogen had gehad. Het was dan ook geenszins de bedoeling 
daarover op 22 noch op 29/30 juni tijdens resp. de Ministeriele 
EPS of Europese Raad te spreken. De reacties van de onder
scheidene EPS-partners zouden uiteraard bepalend zijn voor 
de vraag of een en ander ooit het stadium van een voorstel 
zou bereiken. 

Uit hetgeen Dr. Pfeffer mij zeide kan als quintessens worden 
genoteerd: 

1. De EEG verkeerde, zoals bekend, in een impasse en dreigde 
in toenemende mate zowel aan momentum als een belangstelling 
bij het publiek in te boeten. Tot op zekere hoogte gold 
hetzelfde voor de EPS. Het was daarom dringend gewenst 
zowel de communautaire als de politieke samenwerking van 
de Tien een nieuwe impuls te geven. 

2. Daartoe zou dienstig kunnen zijn: samenbundeling van zowel 
de communautaire als van de politieke verworvenheden in 
één "Europese Charta" of "Europees Verdrag". 

3. Gelijktijdig zou de Europese Politieke Samenwerking nieuwe 
dimensies dienen te krijgen in die zin dat het werkterrein 
zou worden uitgebreid met Veiligheid/Defensie en Cultuur. 
Dit zou moeten impliceren dat naast de periodieke bijeen
komsten van de Ministers van Buitenlandse Zaken in het kader 
van EPS ook die van Defensie en Cultuur enkele malen per 
jaar zouden vergaderen ter fine van coördinatie van 
kwesties hunner competentie. Geleidelijk zou men aldus 
moeten toewerken naar een Europese veiligheids/verdedigings
conceptie c.q. naar één op het gebied der cultuur. 

4. Voor wat veiligheid/defensie aanging zou men in Atlantisch 
kader allengs concrete inhoud kunnen geven aan de "twin 
pillar" gedachte. 

5. Tot nog toe had Dr. Pfeffer terzake benaderd de collegae 
van Frankrijk, VK en die van Italië. Ondergetekende was 
derhalve de vierde die gepolst werd. 
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Desgevraagd luidde mijn reactie op de Duitse uiteenzettina 
in hoofdtrekken als volgt. 

- Ook Nederland was er uiteraard voor geporteerd zo snel 
mogelijk uit de impasse te geraken waarin de Gemeenschap 
verkeerde. Het mocht genoegzaam bekend zijn dat Den Haag 
zich steeds had beijverd voor verdere verdieping der 
communautaire samenwerking, inclusief de versterking harer 
organen (commissie, Europarlement). 

- Nederland wilde eveneens zeker meewerken aan verbetering 
der bestaande EPS-methoden. Waar mogelijk en verantwoord 
zou het ook uitbreiding van de bestaande onderwerpen van 
overleg kunnen aanvaarden. Men moest zich evenwel afvragen 
of een "charter" of "verdrag" de verlangde remedie zou 
bieden voor de huidige moeilijkheden in EEG en of men niet 
veeleer te maken had met problemen die slechts door taaie 
volharding en vooral ook met meer politieke wil zouden 
kunnen worden overwonnen. 

- EPS was een ander chapiter omdat zij intergouvernementeel 
was. Zolang de Europese eenwording geen feit was zou niet 
wel sprake kunnen zijn van een Europese buitenlandse poli
tiek; wel moest men zich inspannen voor een verbetering 
van de bestaande procedures, waarvoor inmiddels suggesties 
waren geformuleerd. 

is*- ^ 

Sterke reserve was op zijn plaats jegens de Duitse suggestie 
om EPS uit te breiden met defensie omdat deze een NAVO-
aangelegenheid was. De onverbrekelijkheid van veiligheid en 
verdediging in Atlantisch verband diende onverminderd 
uitgangspunt te blijven voor het beleid der Europese 
en transatlantische NAVO-partners, niet in de laatste 
plaats omdat Europa afhankelijk bleef van de conventionele 
en nucleaire bescherming en macht van de Verenigde Staten. 
Europese blokvorming in het bondgenootschap zou niet alleen 
indruisen tegen het beginsel van de ondeelbaarheid van de 
atlantische veiligheid en defensie doch zelfs disruptief 
kunnen werken, anti-NAVO gevoelens in West-Europea kunnen 
aanwakkeren en de USSR meer houvast kunnen bieden voor haar 
streven gericht op splitsing van het bondgenootschap. 
Juist nu in een aantal landen van West-Europa anti-
Amerikanisme en anti-NAVO sentimenten groeiende waren zou 
m e n veeleer alle zeilen moeten bijzetten om de cohesie 
van het bondgenootschap te versterken. Daarbij zou nog 
onbesproken kunnen blijven de vraag of in alle EPS-landen 
de Ministers van Defensie niet overwegend technische 
bewindslieden waren en de veiligheidsconceptie meer tot de 
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verantwoordelijkheid behoorde van de Ministers van 
Buitenlandse Zaken. 

- De Duitse suggestie om het terrein van EPS uit te 
breiden met "Sicherheit/Verteidigung" stond bovendien 
reeds op zeer gespannen voet met hetgeen de Ministers 
van Buitenlandse Zaken nog onlangs te Venlo hadden 
bevestigd, namelijk dat defensie-aangelegenheden onverminderd 
bij NAVO dienden te blijven. Bij diezelfde gelegenheid werd 
overeengekomen dat het Comité Politique zou pogen gedachten 
uit te werken betreffende een "politieke dimensie van Euro
pese veiligheid". Voorshands moest men ervan uitgaan dat 
men daarbij zou voortbouwen op hetgeen reeds terzake 
in EPS geschiedde: CVSE, politieke aspecten van Oost-West 
verhouding, Sowjet pogingen tot beinvloeding van het beleid 
in West-Europa gericht op wapenbeheersing en ontwapening, etc. 

Dr. Pfeffer leek zelf allerminst overtuigd van de wijsheid 
der te zijnent geformuleerde gedachten en toonde zich alles
zins ontvankelijk voor de mijnerzijds geuite bedenkingen. 
Deze zouden in de ambtelijke beraadslagingen te Bonn ter 
sprake worden gebracht. Hij zeide ook niet in staat te zijn 
antwoord te geven op de vraag wat de inhoud zou moeten 
zijn van het periodiek overleg tussen de Ministers van 
Defensie. 

Wij spraken tenslotte af dat de Nederlands-Duitse gedachten-
wisseling over dit en aanverwante thema's binnen afzienbare 
tijd in Bonn zou worden voortgezet. 


